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 پر طور کے چہرے نمائنده کے خوشبو نيتر ديجد ےيل کے عورتوں یک اگايس لنيب ريسکوئيگ نکولس
 شيپ ںيم ء2012 خزاں خوشبو ہي ں،يہ یکرت اظہار کا مسرت پر کروانے متعارف کو ورٹياسٹ نيکرسٹ

 ینمائندگ یک رسيپ اگايس نليب خوشبو یپہل کرده شيپ ںيم ء2010 ورٹياسٹ نيکرسٹ ۔یگ جائے یک
  ۔ںيہ یپڑ چل پر قدم نقش کے بورگ نسيگ چارلوٹ یوال کرنے

  : ےيجيک کلک ےيل کے کھنےيد زيلير وزين ايڈيم یملٹ

balenciaga-52817/mnr/com.multivu.www://http  

 کر بن کريپ پرجوش کا کردار اپنے نے ورٹياسٹ نيکرسٹ یہ سے آغاز کے ئريريک ووڈ یہال اپنے
   ۔ہے یئ کرا لمبذو جانب یاپن توجہ یک نيظرنا

 ہے،اور یقو اور منچال یانتہائ ہي ونکہيک ہے پسند شنياگافيس لنيب مجھے: "ںيہ یکہت ورٹياسٹ نيکرسٹ
 یقيتخل یانتہائ ےيل کے منصوبے اس کہ ہے ہوا معلوم مجھے ۔یبھ زيانگ شہوت اور ینسوان ساتھ ساتھ
 اور ہوں یسمجھت بينص خوش کو خود پر بننے چہره نمائنده کا بوخوش ینئ اس ںيم ۔یتھ یگئ ید یآزاد
  "۔ہوں یرہ کر محسوس فخر پر اسً قتايحق

 مثال بے یاپن ورٹياسٹ نيکرسٹ "کہ ںيہ یکہت ريسکوئيگ نکولس کٹريڈائر ٹويا یکر یک اگايس لنيب
 اپنے ںيم' روم نکيپ '۔ںيہ شکل یعمل یک جدت یک خوشبو اگايس لنيب ینئ باعث کے فہم اور تيحساس
 جيبتدر کے ُنا شہيہم نے ںيم تک، پسند آزادانہ یک' زيلير ید ٹو لکميو 'کر لے سے ظہور یابتدائ

 کٹيپروج کيا کے بريو بروس ںيانہ نے ںيم ںيم ء2006 ۔ہے ايک محسوس کو کردار ہوئے ابھرتے
 یک نےيد تعاون ںيم بڑھانے آگے کو ُنا شہيہم ںيم تک اب سے وقت ُسا ۔ید دعوت یک آنے ںيم شوٹ
   ۔ںيہ حامل یک جذبے یاديبن کے اگايس لنيب وه کہ ہوئے جانتے ہي ہوں، یرکھت خواہش

 وه ونکہيک ںيہ انتخاب بہتر ورٹياسٹ نيکرسٹ "کہ کہا نے گوئچوٹ ليآئزاب او یا یس یک اگايس لنيب
 مجسم یک ژنو مثال بے کے ريسکوئيگ نکولس ےيل کے باب دوسرے کے خيتار یک اتيخوشبو یہمار
  " ۔ںيہ شکل

 کہ کہا نے واش نيتھريک اتيخوشبو یکيامر یپ یو سيا یک جيپرسٹ یکوٹ شعبے کے ٹڈيانکارپور یکوٹ
 اسٹائل وه ۔ںيہ یابھر پر طور کے انتخاب نيتر واضح کيا ےيل کے خوشبو ینئ اس ورٹياسٹ نيکرسٹ"
 ان ۔ںيہ یبھ یقيحق اور رحدارط سے حوالے کے مالنے کو عناصر شنيف ں،يہ یرکھت حس مثال بے یک
  ۔ہے کھاتا مالپ مکمل سے فطرت یک اگايس لنيب انداز برگشتہ یفطر اور یپسند جدت وضع خوش یک
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